Inspiratiedagen van

De Naakte Waarheid

Wakker Worden ~ Wakker Zijn ~ Wakker Doen

Ik stop NU kort alle gedachten en ...…
... ik weet dat het leven mij één ding vraagt en dat is ALTIJD DOEN wat ik het allerleukst vind!
... ik kies ervoor om alle negatieve overtuigingen te doorprikken.
... ik ervaar dat het leven één grote SPEELTUIN is :-)
… ik voel direct wat mij een gelukzalig en liefdevol gevoel geeft.
… ik kies er ALTIJD voor te leven in hoge positieve frequentie.
… ik ervaar direct dat mijn Ware essentie onveranderlijk en stabiel is.
... ik leg mijn focus op hoe ik me NU het allerliefst voel en hou mij niet bezig met de toekomst.
… ik plant een nieuw zaadje en wacht niet op het resultaat.
... ik ga alleen nog om met enthousiaste mensen die mij inspireren!
... ik twijfel en wacht nooit meer om werkelijk te doen wat bij mij past.
... ik laat mij niet langer afleiden door dingen die voor mij niet belangrijk zijn.
… ik kies een gedachte die mij heel blij maakt en voel dat ik gedragen word.
… ik voel dat ik een krachtige, gelukzalige en liefdevolle aanwezigheid ben.
… ik beeld mij in hoe ik mezelf het allerliefst in dit leven zie bewegen.
… ik zet mijn intenties neer en bepaal wat ik belangrijk vind.
… ik vertrouw op het grotere geheel en voel mij altijd zeer goed.
… ik ben mij direct bewust van de open wijsheid van het leven zelf.
… ik kan alles laten zijn zoals het in dit moment is.
... ik geef mijzelf toestemming om volledig hier te zijn zoals ik hier graag ben.
... ik kies voor een leven waarin ik in lijn sta met het grotere geheel.
... ik kies er voor een inspiratie te zijn voor héél het Universum!
... ik weet dat mijn leven enkel volledig stroomt als ik ALLE bovenstaande zaken toepas.
Ontmoet en inspireer elkaar via www.denaaktewaarheid.com/inspiratiedagen

